
 
Національний центр аерокосмічної освіти молоді  

ім. О.М. Макарова 

Інформаційний лист — Запрошення 

Запрошуємо взяти участь  
у другій науково-практичній Інтернет-конференції 

 

Науково-практичні напрями:  

«Технічні науки: напрями розвитку та досягнення»:  

 науково-технічні досягнення та розробки в ракетно-космічної галузі та авіації;  

 інноваційні технології та матеріали наземного та космічного призначення;  

 інформаційні технології та математичне моделювання;  

 менеджмент та економіка;  

 космічний моніторинг;  

 фізика маловивчених явищ. 

 

 

«Аерокосмічна освіта та технології навчання»:  

 новітні технології у сучасному освітньому процесі;  

 популяризація знань про космонавтику та авіацію;  

 профорієнтація та кар’єрний супровід молоді в Україні та світі;  

 світовий досвіт застосування STEM-освіти;  

 напрями підготовки і перепідготовки фахівців в галузі  
ракетно-космічної техніки та авіації. 

 

 

«Космос для людства»:  

 історія науки та техніки;  

 музеї, історико-музейна та історико-технічна діяльність;  

 аерокосмічні аспекти екології та охорони навколишнього середовища;  

 астрономія (дослідження Місяця та планет Сонячної системи);  

 проблеми та питання соціально-гуманітарного розвитку молоді;  

 міжнародне космічне право; 

 космічна біологія та медицина; 

 космос та мистецтво. 

 

  

Підсумки  
ІІІ етапу  

конференції 

1-3 грудня  
2022р 

Прийом тез доповідей:  
до 27 листопада 2022 року 

 

Підсумки  
ІІ етапу  

конференції 

1-3 серпня  
2022р 

Прийом тез доповідей:  
до 28 липня 2022 року 

 

Підсумки  
І етапу  

конференції 

1-3 квітня  
2022р 

Прийом тез доповідей:  
до 28 березня 2022 року 



 

Подання тез: 

На електронну адресу оргкомітету info@space-horisons.org.ua надсилається:  

 заявка на участь;  

 тези доповідей;  

 квитанція про оплату організаційного внеску. 
 
Після надсилання матеріалів очікуйте підтвердження в їх отриманні на Вашу електронну пошту і 
включення Вас до списку учасників конференції. 

 

Переваги Інтернет-конференції НЦАОМ: 

 реєстрація в УкрІНТЕІ; 

 навчальне навантаження участі у конференції складає 0,8 кредитів (24 години); 

 20-річний досвід проведення науково-практичних конференцій; 

 конференція несе цільову тематичну спрямованість; 

 підтвердження про прийняття тез доповідей; 

 розміщення наукової програми і збірника тез на сайті; 

 отримання електронного сертифіката учасника конференції; 

 отримання рекомендацій до публікації статей доповідей в фахових виданнях України. 

 

Наші партнери: 

 Державне космічне агентство України; 

 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; 

 Криворізький фаховий коледж НАУ; 

 Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського; 

 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»; 

 Громадська організація «Асоціація Noosphere»; 

 Професійний коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара; 

 ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля»; 

 ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова». 

 

Інформація: 

Форма участі — заочна (дистанційна). Участь у Інтернет-конференції передбачає публікацію матеріалів в 
електронному збірнику конференції, який буде розміщений на сайті space-horisons.org.ua 

Розмір організаційного внеску — 100 грн. за кожну подану тезу, незалежно від кількості авторів і сторінок 
Робочі мови — українська, англійська, російська  
Вимоги до оформлення тез доповіді та більш докладнішу інформацію можна отримати на нашому  

сайті space-horisons.org.ua 

Автори забезпечуються збірником матеріалів конференції й відповідними сертифікатами виключно  
в електронному варіанті 

Звертаємо Вашу увагу на те, що листи відправлені Вам з оргкомітету конференції можуть попадати  
в спам 

Чекаємо Ваші матеріали на E-mail: info@space-horisons.org.ua 
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